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Kaip protas, taip ir pa 
rimas neleidžia mums tin^ 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
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MILIJONAS KARIUOME 
NES I PRANCŪZIJĄ

Atsistatydino Austrijos 
ministerių kabinetas

Vokiečiai užpuldinėja rusus 
aplink Rygos užlają

KERENSKII SUGRĄŽI
NA DISCIPLINĄ.

Agitatoriai už taiką aštriai 
bus baudžiami.

TALKININKAI RUOŠIA 
SI UŽPUOLIMAN 

BALKANUOSE.

Mėgins jie atsiimti Serbiją.

REVOLIUCIJA ISPA
NIJOJE?

Visoj šalyj tik vieni streikai 
ir riaušės.

VEIKIAI BUS PAŠAUK
TA KARĖS LAUKAN 
ILLINOIS MILICIJA.

VOKIEČIAI UŽPULDI
NĖJA RUSUS RYGOS 

UŽLAJOJ.

Ligi Kalėdų S. V. turėsian
čios pusantro milijono 

kariuomenės.

Washington, birž. 20. — 
Sulyg karės departamento 
žinių, į porų sekančių dienų 
prezidentas Wilsonas pa
skelbs prokliamacijų, kurio
je bus nurodyta, kokių die
nų, kur ir kaip rekrutuoti 
kareivius iš užsiregistravu
sių tarpo.^

Už poros mėnesių įvyks 
kitas rekrutąvimas kareivių 
iš užsiregistravusių vyrų.

Pąskui gen. Rershingo di
vizijų ne vėliau rugsėjo bus 
siunčiama kita kariuomenės 
divizija į Prancūziją. Kiek 
palaukus siunčiama bus dar 
kita ir taip toliau, kol nepa
sidarys milijonas kariuo
menės.

Pirmuoju rekrutavimu 
bus paimta 625,000 vyrų. 
Sakoma bus tiek paimta ir 
antruoju rekrutavimu.

Rudens pradžioje į Prati- 
cuzijų bus siunčiama New 
Yorko valstijai milicija. 
Paskui anų bus siunčiama 
Illinois valstijos milicija.

Kares departamente tvir
tinama, kad ligi ateinančių 
Naujų Metų į Prancūzių 
bus išsiųsta 500,000 kariuo
menės. Gi ligi ateinančio 
pavasario Suv. Valstijos 
Prancūzijoje turėsiančios 
apie milijonų kariuomenės.

Iš užsiregistravusių vyrų 
bus parinkti sveikiausi ir 
stipriausi kareiviai, taip 
kad jie galėtų atlaikyti vi
sokias sunkenybes karės 
laukuose.

Stockholmhs, birž. 20. — 
Vokietijos kaizeris žadąs iš 
nelaisvės paliuosuoti dauge
lį rusų kareivių, tikėdama
sis, kad tie sugrįžę Rusijon 
pareikalaus taikos su Vo
kietija.

Petrogradas, birž. 20. — 
Pravoslavų cerkvės sinodas 
Maskvoje laiko kongresų. 
Kongresas stovi už tolesnę 
karę prieš Vokietijų.

Copenhagen, birž. 20. — 
Parplaukė iš Amerikos gar- 

. laivis “Oscar II.” Juo par
keliavo apie 700 nišų it suo
mių.

Petrogradas, birž. 20. — 
Vokiečių lakūnai išnaujo 
užpuldinėja. rusus aplink 
Rygos užlajų ir patį Rygos 
uostų. Vakar lakūnai ten 
pametę net 41 bombų ant 
rusų karės laivų, ant rusų 
lakstytuvų stoties ir kitur 
pakraščiais.

Spėjama, kad lakūnai ga
mina vietų išsodinti vokie
čių kariuomenei anapus Ry
gos ir suimti rusus iš dviejų 
šonų.

Taippat sakoma, kad rusų 
karės laivai, kokie ten yra, 
išplauks iš užlajos ir stos 
mušin prieš vokiečių karės 
laivus.

Rusams bepolitikaujant 
vokiečiai lakūnai gali ap
griauti Rygų ir paskui pa
imti. Jie mato, kad su Rusi
ja susitaikinti nesiseka, tai 
stos užpuoliman. Tas tik
slas atsiekti jiems nebus 
sunku, kuomet rusų kariuo
menėje siaučia betvarkė.

REZIGNAVO AUSTRI
JOS KABINETAS.

Amsterdam, birž. 20. — 
Po didelio trukšmo kokį su
gėlė Austrijos parlamente 
lenkai ir kiti slaviai atsto
vai, atsistatydino Austrijos 
ministerių kabinetas su pir
mininku Ciam-Martinic. 
Lenkai ir slaviai atsisakė 
balsuoti užkaręs biudžetų, 
jei gyvuos dabartinis kabi
netas. Todėl šis ir rezigna
vo.

NUSKANDINO ŽIBALO 
LAIVĄ.

New York, birž. 20.—Eu
ropos pakraščiuose vokiečiai 
nuskandino Standard Oil 
kompanijos laivų “John D. 
Archbold,” įnirs buvo ap
ginkluotas. Penki žmonės 
žuvo.

DIDELIS PELNAS UŽ
SVAIGALUS IR TA

BOKĄ.

Washington, birž. 20. — 
Praeitais fiskaliniais metais 
šios šalies , vyriausybė už 
svaigalus ir taboką mokes
čių surinko $424,327,463. 
Taigi nekuomet, dar tiek 
daug mokesčių nesurinkta 
vieneriais metais.

Petrogradas, birž. 20. — 
Karės ministerija ne juokais 
jau imasi priemonių, kad ru
sų kariuomenėje sugrąžinti 
senobinę jai disciplinų, be 
kurios negali būt jokios 
t varkos. Jis mėgina rusų ar
mijas išnaujo suspausti ge
ležine ranka ir neleisti saų- 
vailiauti atskiriems jų sky
riams arba pavieniams ka
reiviams.

Pastaromis dienomis ka
rės ministeris išleido įsaky
mų, kad visi kareiviai dezer- 
teriai, katrie ligi nurodyto 
laiko nesugrįš į savo pulkus, 
neteks balso rinkimuose ir 
neteks jiems žemės, kuomet 
šitos plotai bus dalinami be
žemiams.

Neleido visai ukrainų di
vizijai apleisti savo vietas ir 
keliauti konferencijon, kad 
tenai balsuoti už Ukrainos 
autonomijų. X

Paskelbė laikinosios vy
riausybės nusprendimų, su
lyg kurio visi prieškariniai 
agitatoriai turi būt baudžia
mi kalėjimu ligi 10 metų.

“Pasitikiu pekupnict ne- 
nugirsti apie panašius atsi
tikimus,” kalbėjo ministe
ris Kerenskii į kareivių ko
mitetų, kurs kreipėsi į jį su 
prašymu paliuosuoti 9 kom
panijas keliolikai dienų nuo 
kareiviavimo. Paskui minis
teris liepė areštuoti tų ka
reivių komitetų.

AUSTRIJOS LENKAI 
MAIŠTUS KELIA.

Zurich, Šveicarija, birž. 
20. — Lenkų atstovas Au- 
tsrijos parlamente, I. Dašin- 
ski, pasakė, kad vokiečių 
vyriausybės įsakymu pakar
ta 30,000 lenkų. Apie tai ra
šo “Arbeiter Zeitung,” kuri 
spauzdina žinias iš Austri
jos parlamento veikimo. 
“Arbeiter Zeitung” yra 
Viennos dienraštis.

Kuomet kitas atstovas 
Stribcmy irgi ėmė pasako
ti apie lenkų persekiojimų 
Austrijoje, vokietis atstovas 
atsiliepė: “Permažai panau
dota virvių! Reikėjo juos vi
sus iškarti!”

Tuomet lenkai ir kiti sla
viai atstovai sukėlė baisų 
trukšmų ir puolėsi prieš 
Heine. Parlamento pirmi
ninkas uždarė posėdį.

Kiti laikraščiai praneša, 
kad lenkai labai nerimauja. 
Austrijos vyriausybė mė
gins prieš juos pavartoti aš
trias priemones.

t ■■ ■ . ..

VOKIETIJOJ NĖRA 
TABOKOS.

Copenhagen, birž. 20. — 
Vokietijoje nebeliko jau ta
bokos ištekliaus. Rūkoriai 
naudoja kopūstų ir kitokių 
augalų lapus.

,ibiiLondonas, k birž. 20. — Ma
kedonijos frante anglai ati
traukė atgaPsavo kariuome
nę iš didesnįjį kylių, kokiais 
buvo įsispriabdę bulgarų po- 
zicijosna kairių j am mūšių 
linijos sparjne palei upę 
Struma.

Graikijos šiaurinėj pro
vincijoj Tessalia gen. Sar- 
rail perorganizuoja talkinin 
kų armijas. Ąbelnai yra ma- 
nomaj kad tam apskrityj 
laukiama didėlės svarbos at-G
sitikimų. Sakoma, kad talki
ninkai nusprendę atmušti 
nuo teutonų Serbiją, jei no 
visų, tai nors ligi Nish, kurs 
svarbus geležinkelių susibė
gimais. Per Nish vokiečiai 
susineša su Tnrkija. Per ten 
eina vienatinį geležinkelis, 
kurs jungia * Berlynu su 
Konstantinopoliu.

Iš anglų armijų kilnojimo 
Makedonijoje; suprantama, 
kad talkininkįii pulsis ant 
Serbijos upiųlVardar ir Mo
rava kloniai 
kuomet iš G: 
linta karalius

uo to laiko, 
ikijos praša- 
onstantinas,

Londonas, birž. 20. —
“Daily Telegraph” kores
pondentas iš Rymo praneša:

Vatikane gauta labai pa
sibaisėtinos žinios iš Ispani-
jos. Visoj Ispanijoj M|LM0NU DOLERIŲ TEKO MAISTO SPEKULIANTAMS
siausti anarchija. Nauja mi- T ___________

S. V. senatas priešinasi 
maisto biliui

NENORIMA, KAD HOOVER BDTĮĮ MAISTO 
DIKTATORIUMI

mstenja netekusi' autonte- v - on,. v , . ( Washington, birz. 20. —to, neįstengia pravesti saiyj x • x’ .; . \ . Kongresas svarsto maistopageidaujamos tvarkos. Daz _* . . bilių, kuri vyriausybe pasiu-nai pasitaiko susikirtimai *. . , • •1 ... , . le pravesti, ir kuri pilnai pa-germanofilų su talkininkui . , Ii,.,

Anglijos karalių maišima-
sis į musų reikalus pagimdė
revoliucijų. O čia priešais
save turime bilių, ki«ds iei-

remia prezidentas Wilsonas, džia žmogui elgties taip,
..... . . v nes tasai bilius jam duoda kaip kituoYnet elgėsi minėtigrųsina paskelbti visoj sa- , . , ... . .į, ,, . i - . -i i teisę kontroliuoti maista I karaliai. Kas bus su musųlyj gencral, streiku - Jkaip įtinkama. '

šalininkais. Darbininkai

Visoj šalyj trūksta gyven
tojams maisto. Kaikurių1 Žemesnysis kongreso bu- 
pramonės šakų darbininkai tas Sal biliV ir priims, bet 
jau streikuoja. Trūksta an- senate tasai bilius atrado 
glių. Nežinia kaip ilgai trau- priešininkų. Ir manoma, kad
kiniai galės kursuoti. Mai
sto kaina neapsakomai pa
kilusi.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
ŠIOJ KARĖJ.

Londonas, birž. 20. — Vo
kietijos militarinė vyriausy
bė paskelbė savo kareivių 
nuostolius, kokius apturėjo 
šioj karėj. Sulyg to praneši-talkininkai Balkanuose liuo 

baimės išsodina Tėssaliidn 1,069,127 vokiečių karei-baimės išsodina Tessalijon 
savo armijas.

NEGALIMA RUSIJAI 
ATSKIRA4TAIKA.

Petrogradas, birž. 20. — 
Kareivių ir darbininkų at
stovų tarybų kongrese kal
bėjo paštų ir telegrafų mi
nisteris Čeretelli. Jis mėgi
no kongreso atstovus intik- 
rinti, kad laikinoji vyriausy
bė rūpinasi kuoveikiausiai 
peržiūrėti senąsias sutartis 
su tailkininkais kas palyti 
karės tikslus. Skatino kon
gresų, kad šis kuoveikiau
siai pagamintų savo progra
mų, kurs neturėtų būt skir
tingas nuo talkininkų pro
gramos, idant nekiltų nesu
tikimai ir delei to nebūtų 
pertraukti su jais diploma
tiniai ryšiai.

“Atkreipkim domų į tai, 
kalbėjo ministeris, kad ar
šiausia pasekme musų ko
vos už abelnųjų taikų butų 
padarymas atskirios taikos 
su Vokietija. Toks pasielgi
mas sunaikintų rusų revo
liucijos pasekmes ir. pasiro
dytų pragaištinga tarptauti
nės demokratijos reikalams. 
Atskiria taika todėl faktiš
kai negalima, kadangi tokia 
taika Rusijai pagamintų 
naujų karę.”

Ministeris čeretelli paskui 
aiškino, kokiuo budu rusų 
vyriausybė rūpinasi sušau
kti konferencijų, kurioje bu
tų galima peržiūrėti visas 
sutartis talkininkų su Rusi
ja, išėmus Londono deklia- 
racijų, sulyg kurios talkinin
kai pasižadėjo nedaryti at- 
skirios taikos.

Kalbėdama* apie karės 
ministerio Kerenskio darbų

viai užmušti ir mirę nuo žai
zdų ir Egij.

Nelaisvėn paimta 557,410. 
Sužeistų 2,731,223.
Viso 4,356,760.
Taip paduoda vokiečiai

patįs. Matyt, kad jie šituos 
nuostolius žymiai susiauri
na.

' Petrogradas, birž. 20. —

veikiau tam biliui bus nu 
sukta sprandas arba jis žy
miai bus atmainytas.

Senatorius Reed iš Mis- 
soari labiausia kritikavo 
maisto bilių. Jis perspėjo 
savo kolegas, kad jei tasai 
bilius butų priimtas, tai ji
sai «duotų vienam žmogui ne- 
apribuotų valdžių maisto 
tvarkyme. Senatorius tų bi
lių pavadino nekonstituciji- 
niu ir žiauriu suipanymų. ,

Štai kų jis tarp kitko sa
kė:

“Nemanau kritikuoti 
Hoover’io. Bet turiu pažy
mėti, kad Hoover kuone vi
sų savo gyvenimų praleido 
užsienyj ir jis nesupranta, 
kas musų šaliai yra reika
linga ir kas tinkama. Jei tų 
bilių priimsime, Hoover tuo
met turės teisę įsakyti vi
soms motinoms, kų jos pa- 

kuo val-,, . , . □ ’ i • • i i ,cios turi valgyti ir 1Kareivių ir darbininkų kon-* . _ . , fgvdinti savo vaikus,gresas parėmė vyriausybę ’ 
už ištrėmimų iš Rusijos so- Valdžios, kokių tasai bi- 
cialisto Grimm, kurs ten bus suteikia, nekuomet ne-

buvo įgijęs nei karalius, nei 
caras, nei cezaris, nei kai- 

Copenhagcn, birž. 20. — į zerĮs. Patsai autokratas kai- 
Vokietijoj siaučia dideli j zcris nekuomet neturėjo pa
kaičiai, nėra lietaus. Kait- naSi°s valdžios. Tečiau mes

agitavo už taikų.

čia tokių valdžių duodame 
kokiam tai Hoover’ui, kurs 

Paryžius, birž. 20.—Anot P™ daugalio metų buvo iš- 
oficialio pranešimo, smar-1 keliavęs laimės ieškotų į užr

ra sunaikino javų pasėlius.

kiai veikia artilerija Craon- 
ne apylinkėse, Prancūzijoje.

Londonas, birž. 20.—Keli 
vokiečių užpuolimai atmuš
ti Champagne apskrityj, 
Prancūzijoje.

Londonas, birž. 20.—Par
keliavęs iš Amerikos Angli
jos užsienių reikalų ministe
ris Balfour vakar aplankė 
parlamentų. Iškilmingai pa
sveikintas.

—•-------------------
Dublinas, birž. 20. — Ke

li paliuosuoti iš kalėjimo 
airiai ir vėl suimti už mėgi
nimų padegti vietos krasos 
bustų.

parėmimų, Čeretelli paskati
no kariuomenę, kad pastaro
ji pagaliaus imtų veikti ka
rės frontuose.

------------- -

sienius. Žmogus, kurs pata- 
Hoover’ui duoti tokiųna

šalimi, jei leisime šitam bi
liui įsigyventi?”

Po šito trukšmo vakar se
natų aplankė pats Hoover, 
kuriam norisi palikti šioj 
šalyj maisto diktatoriumi.

Jisai senatui pranešė, jo- 
gei netiesa, kad tasai bilius 
jam duotų diktatoriaus tei
ses. Be to jis nenorįs būt 
jokiuo diktatoriumi. Tik 
jam rupi šitam svarbiam 
momente ateiti pagelbon vy
riausybei ir sutvarkyti šaly
je maistų, kurio kartais gali 
pritrukti, kuomet prisieis 
maistu aprūpinti talkinin
kus.

Be to jis, ~pasiremdamas 
tuo biltumi, manąs panaikin
ti maisto spekuliantus, ku
rie šiandie žiauriausiu budu 
plėšia gyventojus.

Anot Hoover’o per pasta
ruosius penkis mėnesius 
maisto spekuliantai išplėšė 
bereikalo iš gyventojų 250 
milijonų dolerių bekeldami 
kainas už valgomus produk
tus.

Štai miltų kaina už bačkų 
turėtų būt augščiausia 9 do
leriai. Kad tuo tarpu speku
liantai lupa net 14 dolerių.

Nežinia kaip toliau šitam 
maisto biliui seksis senate.

Bet prez. Wilsonas spiria
si, kad ligi liepos 1 d. su tuo 
biliumi kongresas būtinai 
apsidirbtų.

ANGLIJA TURI DIDE
LES IŠLAIDAS 
AMERIKOJE.

New York, birž. 20.—Šios 
valdžių, negali būti musų di- šalies finansistai apskaito, 
džiosios respublikos nariu, j kad Anglija kas savaitė iš- 

Ar senatas supranta, kų leidžia apie 50 milijonų do- 
reiškia to biliaus pravedi-. lerių Suv. Valstijose supir- 
mas? Musų šeimininkės bu- kinėdama maistų, ginklus,
tų priverstos valgyti tai, kų 
leis koks tai ponas, ilgus

amunicijų ir kitokių karės 
medžiagų. Tatai kų Angli-

metus išgyvenęs užsienyj., ja čia paskolina, visa tai ir
Musų vaikai galės apsireng
ti tik tuo, kaip bus tinkama 
tam ponui.

Jurgis II nekuomet nejsa- 
kydavo savo pavaldiniams

palieka.

New York, birž. 20. — 
Pulk. Roosevelt visus tuos, 
katrie vrn Anglijos prieši- 

pravesti bile kokias transak- pakais, pavadina išdavi- 
cijas tik su jo leidimu. Ko
dėl ^i Hoover gali turėti to
kių valdžių? Jei šitas bilius 
bus pravestas, visi busime 
priversti maršuoti Hoover’o 
procesijoje ir turėsime dar 
Dievui dėkoti už tai, ką 
Hoover mums iš savo malo
nės leis suvartoti.

kais. -

ORAS.

Birželio 20, 1917 m.

Chieago ir apylinkės. — 
Šiandie gražus oras; rytoj 
nepastovus ir vėsiau.
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met turėtų laisvę ir nepri- 
seitų jiems perdidelių mo
kesčių mokėti valstybės iž
dam

Anot gautų žinių, rusai 
valstiečiai labai pradžiugę, 
kuomet valsčiams duota pil
na savy valda. Už tai jie 
dėkuoja ne kareivių ir dar
bininkų taryboms, bet laiki
najai vyriausybei, kuri, a- 
uot jų, yra užėmusi buvusio 
caro vietų. Todėl socialis
tai jų akyse jokiuo budu 
negali peikti dabartinės vy
riausybės. Ir kad labiaus 
atsidėkoti vyriausybei, val
stiečiai sutinka ir toilesniai 
kariauti prieš vokiečius.

VOKIEČIŲ SOCIALIS
TAI IR TAIKA.

NAUJOS RŲ8IES SOČIA 
LĮSTŲ PROTESTAI.

= =

HDlenos II

i Dienon
RŪPINASI RUSUOS 

LIKIMU. •

Anot pranešimo iš Wash- 
ingtouo, Suv. Valstijų vy
riausybei -labai rupi Rusijos 
stovis ir likimas. Tuo la
biau 'parupo, kuomet Rusi
jon nukeliavo šios šalies dip 
lomatinė komisija. Šios 
šalies vyriausybė visupirmu 
pageidauja, kad Rusija ir 
tolesniai kariautų prieš Vo
kietijų, nes tai butų žymi 
pagelba talkininkams, taigi 
ir pačioms Suv. Valstijoms 
įveikti Vokietiją. "Paskiri 
vėl benorima, kad atgimu- 
sioji laisva Rusija patek
tų Vokietijos intekmėn, nes 
tuomet butų po rusų tau
tos.

Todėl Suv. Valstijų užsie 
nių reikalų departamentas 
kiekvienų iš Rusijos parei
nančių žinių su didžiausia 
doma sutinka, nes iš žinių 
galima geriausiai išstudijuo 
ti dabartinis Rusijos stovis.

Sulyg naujausių žinių, 
kokias gavo užsienių reika
lų departamentas, rusų ka
reivių ir darbininkų atsto
vų tarybos nėra ten vieš
pataujančių veiksniu, kaip 
abelnai buvo manoma. Tos 
tarybos atstovauja ne dau
giau penkių milijonų žmo
nių iš 170 milijonų Rusijos 
gyventojų. Tų tarybų visas 
veikimas ir intekmė aps'iri- 
buoja tik pramonės cent
rais, . kuriuose gyvena žy
mus ' skaitlius darbininkų, 
palinkusių prie tuščių soci
alistų obalsių apie “geruo
sius laikus.”

Rusijos gyventojų didžiu
ma — tai valstiečiai. Šitie 
socialistams, o ypač dar ra
dikalams, visiškai nepriei
nami. Jie nenori būti ver
gais antmetamų ten kokių 
svajonių apie “žemiškų ro 
jų,” kokį socialistai prisis
pyrę siūlo visam pasauliui. 
Valstiečiai teisingai tvirti
na, kad jie turi darbo pa
kaktinai apdirbdami žemę 
ir juos tas darbas džiugina, 
nes turi duonos ir nereika
lauja tarnauti svetimiems 
ponams. Anot jų pačių, jie 
todėl yra ir laimingi. Bet 
jie daug daugiau jaustųsi 
laimingesni, jei jie visuo-

Niekas taip nemyli kedti 
protestus, kad ir be jokio 
reikalo protestuoti, kaip lie 
tuviški socialistai. Ar jie 
rengia prakalbas, ar pasi
linksminimo vakarus (žino
ma, savotiškus), ar pikni
kus, ar suvažiavimus, visur 
ir visuomet jie išneša pro
testus. Dažniausia nei pa 
tįs nežino, kodėl jie taip da 
ro, kokiam galui protestuo
ja. Bet be protestų nega 
Ii apseiti. MSat. “progresy- 
viškoji visuomenė.” 
kaipo tokia neįstengtų nei 
“progresuoti” be protestų.

Iki šiolei lietuviški socia
listai protestuodavo tik ko- 
serėmis ir raštu prieš vy- 

Vokiečių socialistai pa'ga- Į riausybę, prieš vyčius, prieš į
liaus inteikė tarptautiniam 
socialistų suvažiavimui 
Stockholme taikos sąlygas. 
Iš tų “sąlygų” aiškiai ma
tosi, kad jos pagamintos pa
čios vokiečių vyriausybės 
su labai mažais pačių socia
listų priedais. *

Paklausykime, kaip tos 
taikos sąlygos sutrumpini
me skamba:

“Belgija negali gauti at
lyginimo, nes yra sunku su
žinoti, katros kariaujančios 
valstybės yra atsakomos už 
visokius išnajkinimus karės 
frontuose.

Sugrąžinti Vokietijai vi
sas jos kolonijas pasire
miant sociallistine doktrina: 
“šalin užgrobimai.” ’

Palikti Vokietijai Alzasų- 
Lotaringijų, kadangi šitos 
provincijos yra kuone voki
škos.

Lenkijai ir Suomijai pa
liekama laisvė: jei tom ša
lim neprigulmybę gauti nė
ra galima, taigi visgi gali
ma gauti savyvaldų.

Graikijoj, Airijos, Eigip- 
to, Koreos, Tripolitanijos, 
Morokko ir Tibeto socialis
tai kviečiami kovoti už tų 
savo šalių neprigulmybę.

Įvykus taikai Vokietija 
nori turėti tarptautinį san
taikos teismų ir išginklavi- 
mų. Paliekama tik, “polici- 
jinė arfliijų,” naminiams 
reikalams.

Pagaliaus vokiečių socia
listai pasiūlo sumanymus 
tarptautiniams įstatymams, 
kurie turi būt pravesti pa
sibaigus šiai karei. Taigi: 
uždrausti neutralėms šalims 
amunicijos išvežimų; negin
kluoti prekybos laivų; visi 
perkasai, svarbiausieji jū
rių keliai turi būt tarptau
tiniai ‘ maistas ir drabužiai 
neturi būt skaitoma kontra
banda; neturi būt cenzūruo
jami laiškai kaip kariaujan
čių, taip neutralių šalių; už
drausti slaptų diplomatijų 
ir tt.

Inteikę suvažiavimui ši
tas taikos sąlygas vokiečiai 
socialistai dar nuo savęs 
pažymėjo, kad socialistų 
suvažiavimas visai nesvars
tytų klausimo, kas yra atsa
komas už dabartinę karę.

Dabar nėra reikalo nei 
aiškinti apie vokiečių soci
alistų patriotybę.

Jei šitos socialistų taikos 
sąlygos butų veidrodis, tai 
jame aiškiai pamatytum 
kaizerį su jo gudria veido 
išraiška.

kapitalistus ir kitus jų ne-; 
pakenčiamus žmones. Bet 
įsitikinę, kad jų tie visi 
“protestai” palieka be jo
kios reikšmės, jie atrado 
naujų protestų būdų. Šitas, 
būdas pasirodo pasekmin
gas.

Kuomet Suv. Valstijų y y 
riausybė paskelbė karės re
gistracijų, jaunesniems lie
tuviškiems socialistams ne 
juokais parupo^ kad nepaJ 
pultų kareiviauti. Kadan
gi jie kareiviavimo bijos 
kaip ugnies, o čia koserės 
ir rašto protestais niekaip 
vyriausybės neintikrinsi, 
nei permaldausi, jie ėmė žu- 
dyties — karties, nuodyties, 
po bėgančiais traukiniais 
gulties ir tt.

Pasirodo, kad šitos rųšies

Svarbi Valanda.
* (Skyrių S. Maitaunkui)

Tėvynė! brangiausia gimtine man miela, 
Tave, ai po Dievui, myliu visa siela,
To trokštu, kad valdžia šio apskrito svieto, 
Liuoaybės ruimuose suteiktų tau vietų. — 

Kaimynai per amžius kankiny be meilės, 
Nūnai neapykantos tekina seiles;
Jie lapės gudrumu klaidinę žmoniją,
Tau pančius gaminu, galand kalaviją.

Jie trypė istorijoj tiesą po kojų,
Melais jie tikėjo užmušiu rytojų,
Didžiavos! — it viespąpiai tavo likimo,
It, Turkų sultonai, bei Cezariai Rymo. —

Tu, mano mieliausia, kantriai nukentėjai, 
Nors priešai taip baisus it juriuose vėjai, 
Vien stengės sugriauti likimo laivelį,
Tu pavedei Dievui, kad rodytų kelią.

Dėlto, Visagalis tarptautinę domą 
Sukėlė, kad gerbtų tautos musų luomą.
Už vargą kentėtą, nustojus liuosybę,
Jie siūlo havyvaldą, žąda lygybę. —

Naktis tarsi nyksta, štai švinta dienelė, 
Vaikai, vienas žadin, kits kel žilgalvėlę, 
Dauguma darbuojas’ gaivindami Motę, 
Kuri nors letargoj’, jau praded’ kvėpuoti.

:Nuo musų priklauso Tėvynės likimas. 
Vienybėje! musų tautos atgijimas!—
Jei dorą, ^įenybę, bei tiesą guodosim,
Tuomi savo tautai teises iškovosim.

Bet jei savo tarpe sukelsim peštynę, 
Tuomi amžinai pražudysim Tėvynę.
Tad visi iš vieno su Dievo pageiba, 
Oaivinkim Tėvynę, gaivinkim Jos kalbą! — 

Pranas.

Parapijos bažnyčių sunkiau butų sunau
doti mokyklai. Pasitaiko palaidojimų, ku
rių negalima užbaigti prieš mokyklos va
landoms prasidedant. Suvėlinti pamokas 
yra dideliai blėdinga. Kartais pasitaiko 
labai atsiduodantis nabasninkas. Versti 
vaikus visų dienų boti vietoje, kur lavo
no kvapas neišsikvėpęs, beveik negalimas 
daiktas. Daugelyje vietų Šv. Sakramentų 
pas ligonį atsieitų nešti per mokyklų, o 
tat butų žymiai neparanku. Ant galo vai
kams negalima drausti paišdykauti mo
kykloje. Jei mokykla butų bažnyčioje, 
tai vaikai paprastų išdykauti bažnyčioje. 
Tat butų nesveika jų dvasiai. Del tų vi
sų priežasčių išrodo daug geriau turėti 
skyrium mokyklai vietų ir skyrium baž
nyčių.

Anglijoje vyskupai nesiskaito parapijų 
turto savininkais, dėlto Anglijoje parapi
joms sunku gauti paskolų. Amerikoje 
katalikiškoms parapijoms labai lengva 
gauti, kad ir didelę paskolų, todėl norui 
esant visuomet lengva pasistatyti bažny
čių ir mokyklų. Tų paskolų paskui ne 
jučiomis galima išmokėti per ilgus metus.

Metinis ir savaitinis mokestis.
Kai kam išrodo metinis mokestis sun

kesnis, kai kam savaitinis. Mums išro
do, kad lengviau yra užmokėti $6.00 su
syk, negu penkiasdešimt du kartu kyši- 
nėti po 10 centu. Kiekvienas {mokestis 
turi būti užrašomas. Užrašymas 6 dole
rių ir 10 centų užima lygiai laiko. Jei-gu 
butų įvestas savaitinis mokestis, tai vie
nas užrašinėjimas 52 kVitų užimtų beveik

Apie Parapijų 
Reikalus.

DEL P o TREČIOKO LAUKO. 
Mokyklų reikalai.

Pono A. Trečioko žodžiai apie mokyklą 
reikalų išreiškia katalikų Bažnyčios kar- 
ščiausiųjį norų. Chicagoje beveik visose 
lietuvių parapijose yra mokyklos. Šv. 
Kryžiaus mokykla 9 birž., 1915 metų ta-

. .. , po pripažinta, jog turi lygias teises su 
lietuviškiems socialistams, . - . . , ,, . m i , •l__ ___ “ •’ viešpatijos mokyklomis. P. Trečiokas tei

singai sakd/kad užsipuldinėti ąnt Bažny-protestai yra pasekmingiau 
si. Prirašys visokių bjau
rumų ir keiksmų prieš vy
riausybę, prieš kapitalistus 
ir pasidaro galų. Ar gi to
kį protestantų, galima pa
traukti tieson? Net pati 
vyriausybė nedrįsta jo už
kabinti.

Lietuviškų socialistų laik 
rašeiai vis dažniau praneša 
apie tuos savo “draugus,” 
kurie tuo budu protestuoja 
kraustydamies anan pasau
lin.

Bet tai tik pradžia. Kas 
bus, kuomet užsiregistravu
sius socialistus vyriausybė 
ims šaukti muštran“?

Ima baimė, kad jie tuo
met būriais, visomis kuopo
mis ueųertų strimgalviais 
kur po bėgančiais trauki
niais. Toks masinis protes
tas ir pačiai vyriausybei pa
sirodytų baisus.

VISAIP BJAURIOJA 
WILS0NĄ.

Amsterdam, birž. 19. — 
Vokietijos spauda visaip 
bjaurio ja S. Valstijų prezi
dentų Wilsonų, už jo pasių
stų notų Rusijai ir už pasa
kytų patriotiškų kalbų vė
liavos dienų. Vokietijos gy
ventojai taip užsistoja už 
kaizerį, kad, tarytum, be jo 
jokiuo budu negAėtų apsi
eiti. ». As

SUIMTAGRAIKŲ 
OFICIERIAI.

Londonas, birž. 19.—Grai
kijoje suimta pulkininkas 
Grivas ir kiti graikų oficie- 
rini, kurie užpuolė prancū
zų raitelius užimant Larissų.

čios galima ir be mokslo, bet susįpran- 
tančiam katalikui be mokslo būti negali
ma, Didžiausia mums bedievijos pagelbi- 
ninkė yra tamsybė.

Jei kuriose lietuviškose parapijose iki 
šiol nėra mokyklų, tai tam kalta mus 
žmonių neprieranga. Jie nedrįsta apie tai 
kalbėti parapijos susirinkime. Taigi čia 
nedrąsa yra labai blogas daiktas. Tamsy
bės mylėtojai nepritars, bet šviesus žmo
nės visi pritars sumanančiam, kad prie 
parapijos butų mokykla.

Pirmiausiai tam pritars visi kunigai. 
Jei jie kur nors dar neįkūrė parapijinių 
lietuviškų mokyklų, tai tat pasidarė vien 
dėlto, kad neįveikė pergalėti dviejų kliū
čių. Pirmutinė kliūtis yra žmonių neno-

REZOLIUCIJOS, PRIIMTOS LIE
TUVIŲ IR OFICIERIŲ MASKVOS 
GARNIZONO SUSIRINKIMO 1917 

METŲ, BALANDŽIO 6 DIENĄ. 
Del lietuvių legijonų.

Lenkų legijonuose ir latvių bata- 
lijonuose yra daugybė lietuvių karei
vių. Pastaruoju laiku iš daugumos 
rusų pulkų renkami į lenkų legijonus 
kareiviai katalikai, tarp kurių atsi
randa nemaža lietuvių. Tokį lenkų el
gimąsi ateityje susirinkimas laiko ne
leistinu ir nusprendė: ■

a)prašyti Petrapilio Lietuvių Tau
tos Tarybos užsiimti lietuvių legijonų 
organizavimu, (prieš steigimų legijo
nų buvo tik 10 balsų), b) atkreipti 
lietuvių kareivių domų, kad jų mo
ralė priedermė nestoti į lenkų legijo
nus ir latvių batalijonus ir kad tų 
lietuvių kareivių, kurie yra jau įsto
ję, priedermė išstoti iš jų, pareikala
vus, lig lietuvių legijonus sumosiant 
paskirtų į bendruosius rusų pulkus. 
Rezoliucija apie išstojimų lietuvių ka
reivių iš lenkų legijonų ir latvių ba
talijom} priimta vienbalsiai.

Del vėliavų išdavimo lenkams iš 
Maskvos Ginklų rūmų.

Iš laikraščių pranešimų susirinki
mas sužinojo, kad balandžio 7 d. bu
siančios išduodamos iš Ginklų rūmų 
vėliavos lenkų legijonų delegacijai. 
Tarpe buvusios Lenkų Lietuvių 
valstybės vėliavų yra lietuvių senobi
nės kariuomenės vėliavų. Užtat su
sirinkimas, kad nebūtų klaidingai iš
duotos lenkams ir lietuvių kariuome
nės vėliavos, nusprendė tuojaus siųs
ti į Maskvos vyriausybės komisarų 
delegacijų tokios sudėties: adv. Leo
no, apicierio Liaudanskio unt af Že-

tiek darbo ir laiko, kiek darbininkas jo ‘rom8kio ir efreitoriaus Mickevičiaus, 
ParaDiioie ‘Prasant stengtis, kad buvusiosios 

P J J ’ lietuvių kariuomenės vėliavos nebu-nudirba už penkis dolerius, 
kur yra 1000 žmonių, kas šventų dienų1 
reiktų išduoti tūkstantį kvitų. Tam tiks
lui reikėtų turėti darbininkų. Palikti pa
rapijinius mokesčius be užrašų ir be kvi
tų teip-gi nepatogu, nes tada sąskaitų ai
škumo negalėtų būti.

tų įduotos lenkų legijonams. Delega
cijai grįžus iš komisaro, susirinkimas 
sužinojo, kad vėliavos nebus išduo
damos tol kol negaus iš Laikinosios 
vyriausybės įsakymo.

Paskui buvo prašyta, kad ši komi
sija ir toliau rūpintųsi, kad buvusio
sios lietuvių kariuomenės vėliavosAirių ar anglų parapijose mokesčiai ga- 

Ii būtį mažesni už lietuviškųjų mokesčius nebūtų įduotos lenkų legijonams. 
dėl trijų priežasčių. Tarp airių ir anglų atstovo Petrą
daug yra turtingų katalikų, kurie, mažų r x * *
savo įneigų dalį pašvęsdami bažnyčioms, 
žymiai padidina jų turtų. Antra, airių 
įr kitų tautų parapijos -daug senesnės už ‘ 
lietuviškąsias; pereitų laikų sudėtosios au
kos aprūpino didžįuosius turto įgijimo 
reikalus. Dabar tereikia tik palaikyti tą 
turtą. Lietuviams-gi dųr reikia jį įgyti, 
o tat daug brangiau atseina, negu vienas 
palaikymas. Antgalo, pastebėta, kad ai
riai iš liuosos valios suaukoja tiek daug 
turto bažnyčioms, jog išdalinamų mokes
čių mažai tereikia.

J. A. M VYSKUPAS ANTANAS KARO
SAS SUGRĮŽO Į SEINUS.

Vakar į Ohicagą atėjo laiškas, rašytas 
Stokholme 14 balandžio, 1917 m. Čia jį 
paduodame žodis į žodį: “Grįžtu namon

ras, išeinantis ii baimės didesni, motoj*“** “ Ekscelencija Seinų Vydra- 
pu. Drauge važiuoja ir kunigas Jalbrzy- 
kowski’s.” Laišką rašo kunigas D-ras 
Jonas Totoraitis.

čių. Tie patys žmonės alui, degtinei ir 
kitokiems nenaudingiems daiktams išten
ka pinigų, o mokslui neištenka. Antra 
kliūtis, tai stoka mokintojų. Mes teturi
me tik šv. Kazimiero seserų vienuolynų, 
kur lavinamos lietuvės mokintojos. To 
vienuolyno trioba maža ir angšta: nega
lima priimti daug kandidačių, negalima 
išlavinti daug pašalinių mergaičių, kad 
taptų mokintojomis. Dėlto trūksta seserų 
mokintojų lietuviškoms parapijoms.

Bet tegul tik žmonės išdrįsta šnekėti pa
rapijų susirinkimuose apie mokyklų rei
kalų ten, kur jų dar nėra. Tokios šnekos 
prašalins pirmųjų kliūtį. Antroji kliūtis 
kasdien eina mažyn. Seserys savo vie
nuolyne spaudžiasi ir grudžiasi, kad tik 
daugiau sutilptų. Dar negali aptekti mo
kintojų visoms parapijoms, ale kaiku- 
rioms gali duoti ir duoda. Kas pirmutinis 
rūpinasi tas pirmutinis ir gauna. 

Mokinimas Bažnyčioje.
Neblogas yra sumanymas, neturint mo

kyklos, pradėti mokinti pačioje bažnyčio
je. Teip daro ne vien Anglijoje, Škoti
joje, bet ir kitur. Petrograde prie šv. 
Katarinos bažnyčios yra bernaičių gimna
zija. Tos gimnazijos bibliotekoje viena 
siena judinama. Už tos sienos altorius. 
Paskaitų ar pamokų laiku ta siena suver
ta; pamaldų laiku ją atidaro ir salė tampa 
bažnyčia. Mokiniai joje klauso Mišių ir 
kitas pamaldas atlieka.

Kadangi laiškas kelionėje užtruko 
daugiau negu du mėnesiu, tai J. A. M. 
vyskupas, beabejo, yra namie.

PADĖKA.
Rinkimas aukų neturtingoms Šv. Ka

zimiero Seminarijos Auklėtinėms parda
vinėjant bilietus $50 išleidimui jau pasi
baigė. Laimėjo 574 numeris. Jį buvo 
pirkęs Domini kas Antanaitis, 3223 So. 
Auburn Avė., Chicago, III. Už malonų 
pasidarbavimą šioje rinklevoje ir už p&ru- 
pinimą $50 širdingiausiai dėkojame gerb. 
p-niai A. Nausiedienet. Ačių širdingai 
p-lei M. Valentinavičiutei ir kitoms Na
rėms Draugijos Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švč. Bridgeporte už jų malonų pri
žiūrėjimą ir vedimą vakarėlio surengto 10 
d. birželio šv. Jurgio svetainėje. Taip 
gi daug širdingo dėkingumo esame kaltos 
męs ir musų Auklėtinės visiems rinku
siems aukas su knygutėmis, ypač širdin
gai ačių p-lei Elenai Gricaitei iš Cicero, 
III. Ji viena pardavė 1200 biliętų. Ačių 
ir visiems gausiai ir taip maloniai auko
jusiems. Kad Dievas laimintų visus tuos 
musų geradarius bus musų ir sušelptų 
Auklėtinių širdinga ir kasdieninė malda-

Švento Kazimiero Seserys.

Kadangi Petrapilio Kareivių ir 
Darbininkų Taryba yra vienintelė de
mokratinė įstaiga, per kurią galima 
ginti ir vykinti tautiniai troškimai ir 
demokratiniai principai, susirinkimas 
visas vienu balsu nusprendė turėti lie 
tuvių karininkų atstovų Petrapilio 
Kareivių ir Darbininkų Taryboje, ir 
mano kad tuo turi pasirūpinti Petra
pilio garnizono lietuviai kareiviai ir 
aficieriai.

Del didelio lietuvių karininkų 
suvažiavimo.

Laisva Rusija, apskelbdama Lenki
jos nepriklausomybę, Lietuvos valdy
mo klausimų užmiršta. Idant kiek
vienas lietuvis žinotų, prie ko eina 
lietuviai, rišdami Lietuvos klausimų, 
susirinkimas nusprendė: 1) daryti’vie 
nos kurios karo apskrities lietuvių 
kareivių atstovų suvažiavimų nuo 
kiekvienos karųiomenės dalies, kur 
yra lietuvių; 2) kviesti į jį ir iš kitų 
karo apskričių astovus — lietuvių 
kareivių, kur jų yta po daug. Be to, 
buvo pegeidaujama, kad toks suva
žiavimas įvyktų Maskvoje.

Pagalios buvo išrinkta iš 7 žmonių 
laikina karininkų komisija (4 karei
viai ir 3 aficieriai).

Susirinkimo pirmininkas aficieris 
S. Leonas,

Padėjėjas unt. aficierius
Žeromskis

Sekretorius V. Misiurevičius 
(“Lietuvių Balsas”). a ”■ ■ ' . '■ . I ■ — . 1. «

Daugelis Petrapilės lietuvių pasiti
ki daug gera savo tėvynei iš Rusijos. 
Bet vienu kartu ten pasklido gandas, 
kad vokiečiai jau davė Lietuvai ne
prigulmybę. Nesusižinodami su už- 
rubežiu, kaikurie dar tiki tiems klai
dingiems gandams.

Jusų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Sicud Sicyrity Buk
--------- OF CHICAGO --------
Milwaakne Avennc,

" kampas Wcslrrn Avė.

3% ant Jusų Pinigų
Atdara Panedėllats Ir Snbatomta 

Vakaran OU 8

pinigui aat

Persiunčiame pinigus i 
Europą ir galima gauti

L&ivokartes. 
■ūBeS)BOe9ttSKS4W0W41IIJ89{9S18#a>l
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Lietuviai
Svetur.

, Fribourg, Šveicarija. 21
gegužiu miesto teatre buvo 
įdomus vakaras. Pirminin
kavo universiteto profeso
rius garsus istorikas moks
lininkas, Prancūzų Akade
mijos laureatas Picrre Man
donnet. Visas vakaras bu
vo pašvęstas Lietuvai.

Pirmą prakalbą laikė 
pats profesorius Mandonnet 
Antras prancūziškai kalbė
jo Dr. A. Viskontas, apie 
Lietuvą. Prakalbų tar
puose ir pertraukose daina
vo ir giedojo vyrų ir mote
rų choras, . vadovaujamas 
profesoriaus J’Bovet’o, ku
ris universitete išdėsto mu
zikos istoriją.

Muzikalės dalies tikslas 
buvo duoti susirinkusiems 
supratimą apie trejopą lie
tuviškos muzikos rųšį. Cho
ras, kaip Lietuvos bažnyčia, 
pagiedojo “Pradėkim žo
džiais šlovinti.” Sveika pa
saulio Poni” iš taip vadina
mų Šv. M. P. Valandų”,

Kaip trokštama Šv. Tėvo, 
prašau padaryti rinkliavas 
ant kiekvienų Šv. Mišių Ne- 
dėldienyje, pripuolančioje 
Viešpaties Dangun Žengi
mo oktavoje pagclbai uuo 
karės nukentėjusių Lietu
voje.

Be to dar laike vakarinių 
pamaldų to paties nedėl- 
dienio atkalbėsite penkias 
paslaptis Šv. Rožančiaus, 
prašant Dievo mielaširdyš- 
tės ir pasigailėjimo nuken
tėjusioms žmonėms.

Jūsų labai ištikimas Kri
stuje, . ,

| J okubas • V ilhelmas 
Galloway Vyskupas.

LONDONO LIETUVIŲ 
REZOLIUCIJA.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

WĄUKEGAKO
0HRONIKA.

“Tėve musų” iš Rožan
čiaus, ir “Pulkim ant ke
lių” su “Šventas Dieve” iš 
Mišių. Senųjų liaudies dai
nų pavyzdžiai buvo “Sėjau 
rūtą” ir kitos. Naująją 
lietuvių muziką reiškė: “Ai 
gi gražus, gražus rūtelių 
darželis,” žodžiai kunigo 
Vienožinskio, liaudies melo
dija, Dr. V. Kudirkos har
monizacija. Taip pat jo 
žodžiai ir muzika Lietuvos 
himno. Prie to dar buvo 
“Sunku gyventi” ir “Lie
tuva brangi, mano tėvynė;”

Didžiosios Britanijos par 
lamentas nori pravesti su
manymą, apie priverstiną ė» 
mimą į kariuomenę rusų pa 
valdinių gyvenančių toje ša 
lyje. Kadangi šis sumany
mas paliečia ir daugelį te
nykščių lietuvių, tai Angli
jos sostinės lietuviai pirmie 
ji pradėjo judinti šį klausi
mą. Viešas ir labai skait
lingas Londono lietuvių su
sirinkimas priverstino ka
reiviavimo dellei įvyko šių 
metų 20 gegužio lietuvių 
kliubo salėje. Pasvarsčius 
šį klausimą vienbalsiai tapo 
priimta šitokia rezoliucija:

a) Mes nesame . rusai, 
bet lietuviai kurių tauta 
rusų pavergta ir didžiausiai 
už visas kitas Rusijos tau
tas nuskriausta. Tik 1905 
m. iškovojome savo spaudą 
ir leista mums iš maldakny- 
įgės savo kalba Dievą gaT-

LIETUVOS NEPRIGUL- 
MYBĖS REIKALE.

Žemiau dedame lietuvišką 
ir anglišką memorandumo tek
stą, kurį Amerikos Lietuvių 
Tautos Taryba šiomis dieno
mis inteikė Suv. Valstijų vy
riausybei per Lietuvių Infor
macijos Biuro Washingtone 
vedėją.
Amerikos Lietuvių Tautos 
Taryba Wasliington, D. C. 

Suvienytų Valstijų Valsty
bės Departamentui 

MEMORANDUMAS. 
Pastariausios žinios iš Euro

pos skelbia, kad viena vokie
čių politiška partija patarė 
vyriausybei prijungti Lietuvą 
prie Vokietijos. Lietuviai 
smarkiausiai protestuoja prieš 
tokią idėją. Tai tokios rųšies 

t atliginimą vokiečiai teikia 
tautai, kurios šalis paversta į 
griuvėsius ir visa vertybė iš
gabenta Vokietijon, ir kurios 
sunai prievartingai verbuoja
mi į glitas arba deportuojami 
Vokietijon.

Lietuviai prašo Dievo pagel
bėti Suvienytoms Valstijoms

(Nuo musų specialio 
korespondento). 

Miestelio padėjimas.
Waukeganas nedidelis 

miestelis. Jis guli prie 
Michigano ežero, netoliau
siai nuo C.hicago8. Pačia
me miestelyje gyvena dau
gybė įvairių tautų*, bet pa
ėjėjęs kiek toliau į pietų šo
ną pamatai puikią lietuviš
ką koloniją, kuri malonų į- 
spudį daro į kiekvieną pra
eivį. Gatvėse apie namus 
žaliuoja gražiai suaugę me
džiai ir beveik kiekviename 
kiemelyje atrasime darželį 
su įvairiomis daržovėmis ir 
žolynais. Vietiniai lietuviai 
senu papratimu mėgsta lai-

atsiekti greitą pergalę, nes jie.

žodžiai Maironio, kompozi- bintil Teisybė, dar nušvi- 
cija Naujalio. to Rusijoje liuosybė, bet ne

Susirinkusieji aukavo 
vargstančiai Lietuvai šelp
ti.

\ LIETUVIŲ DIENA 

į . ANGLIJOJE.

Iš Glasgovo leidžiamas 
“Išeivių Draugas” šių me
tų No. 22 praneša, kad Ško-

mums. Teisybė kad pripa
žinta tautoms, prigulin
čioms prie rusų viešpatijos, 
tautos apsisprendimo tei
sės, bet tai pripažino ir pa
skelbė ne valdžia, c tik Dar
bininkų ir Kareivių Atsto
vų Taryba. Vyriausybė ne 
sutiko į savo programą tai 
įdėti kaip nusiskundė Dar. 
ir Kar. Tarybos narys p.

raštus dvi draugi ji: “Lais
vės Mylėtojų ir Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų. Laisvi- 
mukai “Keleivį” pasirinko 
savo organu, o jų sėbrai, 
“sunai ir dukterįs” “Lais
vę.” Paklausus ar minė
tose draugijose priguli ir 
katalikų, gauni atsakymą 
“taip.”

Tiedvi draugiji nebuvo 
pirmiau taip laisvamaniš
kos, tik laikui bėgant socia
listai pasiglemžė jas ir su 
pagelba jų dabar platina sa 
vo negudrias pažiūras. Ka
talikai gi nariai retai atvy
ksta į susirinkimus ir todeil 
socialistėliai šeimyninkauja, 
kaip tik jiems patinka. Ge
riau butų katalikams visiš-' 
kai pasišalinti iš tokių drau 
gijų ir nesiduoti save už no
sies vedžioti įvairiems rau-

gėralais.gentų atveziais 
Red. prierašas).

to gerai išpildyti savo ro
les.

Girtybė.
Jau antri metai kaip Wau 

kegane smuklių durįs tapo 
uždarytos, tat reiškia jog 
šis miestelis yra “sausas,” 
blaivus ir laimingas. Bet 
arčiaus prisižiūrėjus galima 
pastebėti, kad girtybė vis gi 
neišnyko tarp vietos gyven
tojų. Įvairus agentai atve
ža į namus svaigalų ir kai- 
kur dabar dar blogiau da
rosi, negu pirma, kada vie
šai buvo atdaros karčemos. 
Mat vyras girtuoklis nuė
jęs vienas į smuklę pagir- 
tuokliavo ten ir vėl grįžta 
namo, bet dabar, turėdamas 
savo name degtinės sandėlį, 
nuolat geria; kartais savo 
pačiutę ir net vaikus prikal 
bina išsigerti.

Taigi, nors čia panaikin
ta viešoji girtuoklybė, bet 
slaptoji neišnyksta ir dargi 
plinta. Užtat vietos susi- 
pratusiems žmonėms priva
lėtų įtempti visas savo pa
jėgas, idant galutinai per
galėtų tą didžiausį žmonijos 
gerbūvio priešą — alkoho
lį. Slaptus saliunininkus, 
kurie neteisėtai užsiimdami 
šiuo amatu nuodina jūsų 
būvį, įduokitė teismui. Te
gul teismas juos pamokina, 
kad reikia pildyti viešus nu 
tarimus ir sąžiningu budu 
pelnyti sau pragyvenimą.

(Dar naudingesnis būdas 
yra paliauti pažintį su tais, 
kurie naudojasi slapčių a-

Dievo Kūno šventė.
10 birželio, Dievo Kūno 

šventėje vietinėje Šv. Balt
ramiejaus bažnyčioje per 
pirmąsias Šv. Mišias, būrys 
jaunų bernaičių ir mergai
čių, seserų vienuolių pri
rengtų. iškilmingai ėjo prie 

pirmos komunijos. Iš viso' 
buvo 44 tokie jaunuoliai. 
Jų mylimasis klebonas kun. 
K. Zaikauskas pasakė gra
žų pamokslą, pritaikintą iš
kilmei. Paskui buvo Ant
ros Mišios ir labai iškilmin
ga Dievo Kūno šventės pro
cesija. Procesijoje dalyva
vo didelis pulkelis parapiji
nės mokyklos mokinių su 
mokyt, seserimis; baitai 
parėdytos mokinės eidamos 
su procesija barstė gėles. 
Malonų įspūdį darė į tikin
čius šios šventės minėjimas

V. Vincaitis.

UŽSIREGISTRAVUSIŲ
SĄRAŠAI.

Girdėti, kad kiekviename 
balsavimo precinkte (nuo
vadoje) bus išstatyta sąra
šai užsiregistravusių, kad 
kiekvienas galėtų juos skai 
tyti.

kyti namynius gyvulius. Iš 
viso pas lietuvius waukega- donkakliams 
niečius yra arti 100 karvių. Varžytinės.
Vietinės šeimyninkės mėgs- į Tarpe lietuvių katalikų ir 
ta ir vištas veisti, ŽodžiuAaisvainanių * bei socialistų 

nestinga varžytinių. Pir
mieji kovą pradėjo laisva
maniai ir socialistai. Jie 
ėmė šaipyties iš katalikų ti
kėjimo ir platinti šlykščią 
spaudą. Negana to, Wau- 
kegano socialistai sumanė 
pakviesti kalbėti žinomą 
tautos išgamą Mockų, kurį 
teismas pripažino nepiilna-

sakant lietuviais apgyven
toje Waukegano dalyje jau 
ties žmogus beesąs dietuviš- 
kame sodžiuje. Smagu čia 
gyventi.

Lietuviai ir draugijos.
Šioje kolonijoje nuo senai 

gyvena gana skaitlingas bu- 
’rys lietuvių. Lietuviškų

tiki, kad Lietuvos klausimas šeimynų č» yra virš 350 ir

tuomet įgaus geresnį apsvar- 
stinėjimą, ir jie viliasi, kad 
Suvienytos Valstijos pagelbės 
lietuvių tautos politišką ne- 
prigulmybę atsteigti.

arti 300 pavienių. Lietu
viai katalikai turi šitokias 
draugijas: Šv. Baltramie
jaus, šv. Juozapo, šv. Anta
no, SLRKA. kuopą, L. Vy-

Taipo gi mus pasiekė tele- čių kuopą, Moterų Sąjun-
grama, pranešanti, kad Len
kų Taryba prašo nuo Centra- 
lių Valstijų išplėsti jos veik
mės ant Lietuvos dalies. Lie
tuviai reįkaįąųją, kad lenkai

gos skyrių, Apaštadystės 
draugiją, Rožancavos, Pa
nelės Šv. Nekalto Prasidė
jimo mergaičių draugiją *r 
Aniolo Sargo vaikų draugi-

pasitrauktų nuo Lietuvos šįjelę. Taipo gi puikiai čiai 
kartą ir ant visados. Lenkija j gyvuoja lietuvių katalikų

pročiu. Vietos katalikai 
dagirdę, kad minėtas išga
ma mėgins tarpe vietinių 
lietuvių skleisti savo biau- 
rias blevizgas subruzdo už
kirsti kelią toms nenonna- 
fliško žmogaus pliovonėms, 
kurios daro didžiausią gėdą 
lietuviams svetimtaučių a- 
kyse. Susipratę lietuviai 
savo tikslą atsiekė ir kar
čiais pyragais pavaišyno ne 
zaležninkų kunigužį apgau

i

s1

Teisingiausiais ir Geriausias

UETVVIS G KARO KILS

Charles Stapsnauckas
638 Oakland avė, Detrolt, Mieli. •

Randavoju Automobilius viso
kiems reikalams k. t.: Vestu
vėms, KrikStynoms, šermenims 
ir t. Reikaluose atsiSaukite per 

telefonų.: Hemlock 3434.

t,jos angly kataliku bažny-
ciose po truputi renkamos' , . , T

, t . • v i ,. idelegatams 15 d. kovo 1917aukos lietuviams sušelpti. Į _ °
Taigi, matyt popiežiaus ir

Tad stosime anglų ar ru
sų kariuomenėn, jeigu tal
kininkai ar bent anglų val
džia* kurios prakilnus obal- 
sis kariauti už teisybę ir pa
vergtųjų tautų teises, užti
krins mums liuosybę. Ki
taip stoti kariuomenėn butų 
be tikslo ir priešinga žmo
gaus teisėms, lieti kraują 
už savo nelaisvę.

b) Prašyti visų*D.' Bri
tanijos lietuvių apsvarstyti 
šį dalyką ir jei priimtų 
kuoveikiausiai padaryti vi
sos Britanijos lietuvių ko- 
lionijų ir draugijų įgalioti
nių susivažiavimą, kuris su
statytų ir įteiktų anglų val
džiai šiuos musų reikalavi
mus: laisvės, aprūpinimo 
šeimvnu ir tt.v *•

c) Kadangi Britanijos 
daugiausia lietuvių gyvena 
Škotlande, tad Škotlandie- 
čiftms pavedame nutarimą 
laiko ir vietos įgaliotiuų su
sivažiavimui.

Susirinkimo raštininkas 
ir lietuvių Klubo įgaliotinis

A. Kiančiunag.

musų vyskupo Karevičiaus 
laiškai pasiekė , Angliją ir 
ten rinkliava įvyko.

Angliškame laikraštyje 
“Glasgow Observer” tapo 
patalpintas Jo A. Malony
bės Gallowayo vyskupo Jo
kūbo Wilhclmo laiškas į vi
sus vyskupijos kunigus, ku- 
riuomi paskiriama 20 gegu
žės kaipo rinkliavos diena 
karėje nukentėjusiems lie
tuviams.

Šis raštas skamba šitaip:
•’*' St. Bcncdikt’s, 

Maxwelltown,

Dumfries, 8 geg. 1917 m
Gruodyje 1915 m. į Šv. 

Tėvo atsišaukimą Musų 
Vyskupijos tikintieji atsilie 
pė savo mielaširdingame 
duosnume išsiųsdami virš 
£1(M) steriingų Lenkijos ka
rės paliestiems žmonėms. 
Dabar Kristaus Vietininkas 
prašo savo vaiikų visame ka 
talikiškame pasaulyje pa
gelbėti Lietuvą, kuri, kaip 
Lenkija ir Belgija, iliko bai
siai užgauta ir suvarginta 
šios karės laiku. \

lenkams, Lietuva lietuviams. 
Amerikos Lietuvių 

Tautos Taryba,
Dr. Julius J. Bielskis, 

prezidentas. 
2026 G. Street, Nortliwest.

Lithuanian National Council 
of America 

MEMORANDUM.
Tlie latest news from Eu-

rope announces tliat a certain 
German political party has 
suggested to tlie government 
tlie annexation of Litliuania to 
Germany. Lithuanians most 
violently protest against such 
an idea. This is tlie sort of a 
recompense which tlie Germans 
offer to a nation whose coun- 
try has been reduced to ruins 
and all of value carried off to 
Germany, and wliose sons 
liave been forcibly enrolled in 
the ranks or deported to Ger
many

Lithuanians pray tlie good 
fiod to lielp the United State* 
to a speedy vietory, as they 
believe tlie ąuestion of Litliua
nia will tlien receive better 
consideration, and tlie hope 
that tlie United States will 
Lelp to restore political inde- 
pendence to tlie Lithuanian 
nation.

A dispatcli also reaches us 
stating tliat the Polisli Council 
demands of tlie Central Pow- 
ers tliat its activities be exten- 
ded to part of Litliuania. Li- 
tliauania ask the Poles to keep 
off of Litliuania once and for 
alį. Poland for the Poles, 
Litliuania for tlie Lithuanians. 

The Lithuanian National 
Council of America,

Dr. Julius J. Bielskis 
president, 

2026 G. Street, Northwest.

įsteigta Šv. Baltramiejaus 
parapija, kuri turi bažnyčią 
ir parapijinę mokyklą. Jo
je šįmet mokinasi 274 mo
kymai. Parapijinėje mo
kykloje mokytojauja sese
rys. Nemažai džiaugiasi 
parapijonai ir savo veikliu 
ir pasišventusiu klebonu 
kun. K. Zaikausku, kuris 
daug prisideda prie vietos 
lietuvių gerovės kėlimo. 

Apšvieta.
-Tarpe vietos lietuvių ka

talikų apš vieta plėtojasi 
gan smarkiai ir nėra ko tuo 
mi stebėties, kadangi jie tu
ri suorganizavę keletą dorų 
idėjinių draugijų, kurių tik 
slas yra šviesti savo narius. 
Gera čia dirva it katalikiš
kai spaudai. Dienraščio 
“Draugo” į Waukeganą 
ateina 125 egzempliorai, ke
letas desėtkų egz. “Žvirb
lio” ir daugelis kitokių laik 
raščių. Gerokai prasiplati- 
.nęs Wukegane “Darbinin
kas.” Šv. Antano draugi
ja nutarė turėti “Darbinin
ką” savo organu. It ki
toms katalikiškoms draugi
joms reikėtų pasirinkti ko
kį nors katalikišką laikraš
tį už organą.

Bet yra Waukegane ir 
menkokai susipratusių tau
tiečių. Kaikuriuose na
muose randi ant stalo šalę 
“Draugo”; i ir? t bedieviškų 
spauzdihių, kaip tai “Lais
vę” “Keleivį. O kituose 
namuose teatrandi tik vie
nus socialistų, bei laisvama
nių laikraščius. Labiausiai 
platina tuos nenaudingus

dinėtoją, Mockų. Vietinė 
policija netik kad sustabdė 
jo blevizgas, bet nabagą su
areštavo ir insisodinę mė- 
lynan vėžymėlyn nemiela- 
širdingi “dėdės” kaip poną 
nuvežė Mockų už geležinių 
krotėlių, į paniurusį kalėji
mą.

Gal nabagui būt prisiėję 
tupėti belangėje, kad ne pa
stangos dviejų socialistiškų 
draugijų Sūnų ir Dukterų 
ir Laisvės Mylėtojų. Jos 
drauge su socialistais pasi
rūpino, kad Mockų išliuo- 
savus ir išliuosavo. Žmo
nės šneka, kad tas išliuosa- 
vimas gan brangiai atsėjęs 
Mockaus šalininkams. Di
džiai įniršę Mockaus plepa
lų pasekėjai iš kailio nėriau 
ties mėgino gauti viršų ant 
katalikų ir dar du kartus 
bandė rengti tam apgaudi
nėtojui prakalbas, bet vis 
nepasekmingai. Policija 
nepavėlija kalbėti ir tiek. 
Kadangi socialistai su mi
nėtomis draugijomis gelbė
jo Mockų iš kalėjimo, tai 
katalikai prigulėjusieji prie 
jų pasipyktino tuomi ir po 
truputį pradėjo šalinties iš 
negarbingų organizacijų.

Vakarai.
Katalikų draugijos vei

kia daug ir pasekmingai. 
Ypač dažnai jos rengia nau
dingas prakalbas, gražius 
vakarus,, koncertus. Štai 
ir nedėlioję, 10 birželio L. 
Vyčių 47 kuopa surengė pui 
kų vakarą kuriame atvaiz
dino scenoje sunkų istoriš* 
ką veikalą “Šv. Cecilija”. 
Artistams-mėgėjams pavy-

Jan galima gauti naują knygelę

PATARLĖS
ir

IŠMINTIES GRŪDELIAI.
Surinko P. Mulevičius,

Tai yra vienatinė tos rųšics knygelė lietuvių kalboje. Jo
je telpa daugybė trumpių, bet labai svarbių minčių,, Senas, 
jaunas; mokytas ir bemokslis čia ras sau tinkamiausio dva-

o aiško peno. Knygelė nemaža ir daili.
o Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
S Kainuoja tik 25c.
S Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 West. 46th Street, Chicago, UI.

“TIKYBA ir DORA
Lauraitis Mdilamas Ksnigų Marijonų CMcagoJ* 

eina dtf kartu | mėnesi

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KATNA METAMS: $1.00; vieno numerio -- 5c. 
Agentams nž metinę prenumeratą duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c. »111
Adresas: ’ "j

"TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė. Chicago, III.
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 
ženklelį. j 1 į

Akiniai prašalina nramagumi), kada Moksliškai lieka Pritaikinti. 
Paveikriaa parodo, kaip stiklas ėtvaro avies* J reikalinga vieta. 
Norėdamas tinkančiai akinius nešioti —- kreipkitės ima K. NurkaltJ. 
Užbaigiau akiu mokslą Nortbcrn Illinois ColeglJoJ.

K. NURKAITIS, OPTH DR.
1817 N. Rohey Street *

Prie Mllwaukee ir North Avė., Tai Huasboid MIS

--- - k

r



« '■'DRAUGAS” - — « Sereda, birž. 20 d. 1917 m.

Trečiadienis: 20 birž. šv. 
Silverijaus popiežiaus kan- 
kintinio. Jis žuvo 537 m. dėl 
to, kad nenorėjo pataikau
ti ciesor'ienei Teodorai-Au- 
gustai. — Tų pačių dienų 
šv.) No vato ir Florentinos 
mergelės. \

Ketvirtadienis: 21 birže
lio Šv. Aloyzo Gonzago. Jis 
buvo studentams pavvzdis. 
Betarnaudamas ligoniams 
maro metais, užsikrėtė ir 
mirė užstojęs ant 24 savo 
amžiaus metų. Tų pačių die
nų šv. Demetrijaus kank.

CICERO.

Vyčiai.
’ Kad vietiniai vyčiai bei 
vytės buvo nemenkai apsnu 
dę ir pradėjo mažėti jų skai 
pins, turime prisipažinti: 
Bet pastaraisiais laikais mu 
sų kuopa vėl atbudo ir pra
dėjo smarkiai veikti ir ple- 
sties.

Veiklieji nariai bei narės 
susispietė į įvairias komisi
jas ir pasiryžę pasišventu
siai veikti vyčių organizaci
jos gerovei.

Darbas jau pradėdamas. 
20 birželio vakare cice- 
riečiai vyčiai žada su
rengti didelį susirinkimų, 
kuriame bus prakalbėlių, 
paskaitų, dainelių, tautiškų 
žaidimų ir kitokių įvairu
mų. Pasitikime, kad gan 
didelis skaitlius narių atsi
lankys. . Nuoširdžiai norė
tume,kad ir kitų Chicagos 
vyčių kuopų nariai atvyk
tų pas mus nurodytame lai
ke. '' ! ’

Tai bus ne koksai viešas 
vakarėlis, bet tai paprastai 
vyčių susirinkimas, ir vien 
nariai šitos organizacijos 
jame tegailės dalyvauti.

Orakulas.

'metas į akis didelis, pui- 
į kiliose rėmuose Vyčio pa
veikslas. Šalę jo karės re

nginiai, o bent kiek žemiau 
‘išstatyta savaitinių susirin
kimų programas, kuriame 
paženklinta kokioje dienoje 
kas ir kų rengia. Kam
puose gi stovi dvi didelės 
spintos, kame sudėtos kny
gos ir kiti turtai, o ant sta
lu ir langų įvairus katali
kiškieji laikraščiai.

— Gal tamsta nori pasi
gėrėti albumu, — paklausė 
manės knygyninkas, paduo
damas gražių knygų. Ap
graibomis peržiurėjau visus 
lapus ir tariau sau “Pui
kus dalykas.”. Ant pirmo 
puslapio “L. Vytis,” “Old
Glorv” ir “Lietuvos him-knas.” Ypatingai sukėlė 
širdyje audras “Nemunas”

PONIOS POCIENĖS 
KONCERTAS. Pajieškojimai.

L. VYČIŲ 5-TA KP.

Knygynas.

Girdėjome, kad ateinan
čios pėtnyčios vakare, Mark 
Wliite Sų. svetainėje busiąs 
ponios Pocienės repertura 
koncertas, į kurį įžanga vi
siems dovanai.

P-AS JONAS POŠKA PA
BAIGĖ KOLEGIJĄ.

Linksma mums, kad ir A- 
merikoje, ačių susipratusių 
autiečių pastangoms, nuolar 
didėja mokslus einančių 
žmonių skaičius. Jau šį pa
vasarį labai žymus būrys 
mūsiškių vietos jaunuolių 
pabaigė įvairias mokyklas.

Vienu tokiuo abiturientu 
yra ponas Jonas Poška, ži
nomas veikėjas tarp lietu
vių katalikiškos jaunuome-

arti dvylikos atviručių, nes ir nemažiau gabus kalbė 
“Geras Ganytojas,” “Tikė- tojas. P-as J. Poška pa-

Paieškai! Apaliunljos Guduuskaitės. 
Pusantrt metai kaip gyveno unt 47 
r I’uulina 8t„ Chicago, III. Turiu 

svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
Sitų adresu:

JOHN SAMOSKA,
2006 Canalport avė., Chlcago, III.

rarsiduoda namų furničiai (rakan
dai) labai pigiai. Vartoti vos tik 
vieną mėnesį. AtsiSaukite po an
trašu:

3401 Auburn avė.
Tel. Drover 1071

Paieškau pažįstamų, Stanislavas, 
Juozapas, Marijonos ir Aleksandras 
Paulauskučlų paeinančių iš Berziniš- 
kių Sodos, kelmės parap. Raseinių 
Pav., Kauno gubernijos meldžiu at
sišaukti siujoml adresu:

Julijonas Belskis
151 Reeder Str. Detroit, Mich.

REIKALINGA.
Reikalingas tuojaus vargonininkas 

mokantis tikrai' gerai vesti didelį, iš- 
avintą bažnytinį chorą. Alga mė
nesiui $.60.00. {eigos geros. Zakri- 
stijonauti nė valkų nuolatos kate- 
cbizuoti nereikia. Kreiptis šiuo ad
resu :

KITN. PR. AUGU8TAITIS,
614 W. Mahan. av., Mahanoy City Pa.

imas, Viltis ir Meilė” ir 
“Nelaiminga šalis.” Bu
vau beinąs toliaus, bet ap- 
žvalgęs knygų spintų užtė
mi jau skaitytojų lapelius ir 
neiškenčiau jų nepavartęs.
Labiausiai man patiko tai
“Patarmės skaitytojams,” j siu ir sieks toliau prie ap
kurtos atspausdintos ant ki- švietos. 
tos pusės lapelio.

baigė Vyskupiškų kolegijų 
(Catbedral College) ir gavo 
laipsnį.

Laimingiausios kloties rei 
kia linkėti simpatiškam vy
rui. Tikimės, kad p. Poška 
nepasitenkins kolegijos mok

Vyčių Draugas — katras mokyi^ 
vakarais jaunuomenę, o šventėse šv. 
nišių chorą. Galėtų gauti atsakan
tį darbą mieste, o prie to nuo vy
čių ir choro extra {eigos. Atsišau
kite katras Iš dudorlų ant sekančio 
adreso •

LIETUVOS VYČIAI,
C-o Rev. Ignatlus Abromaitis, 

726 Talbot avė., Braddock, Pa.

Tuojau reikalingas vargonininkas. 
Algos $60.00 ir lnelgos. Reikia za- 
iristijonauti. Geri vargonai. Kreip
ties pas:

REV. J. MISIUS,
Elsworth, Pa.

Jos ši
taip skamba:

1. Grybaudamas neside- 
di šungrybių su geraisiais; 
skaitydamas knygas rinkis 
gerąsias, atmesk blogąsias.

2. Paėmęs knyga, skai
tyk palengva, atydžiai, ap
svarstydamas.

3. Gerbkie knygų kaip 
mylimų daiktų, neteršk jos 
braižymais nei lapų lanks
tymais.

4. Pastebėjęs svarbesnę 
mintį, dėkis jų į galvų arba 
į užrašų knygutę.

T0WN OF LAKE.

Šiomis dienomis vietinė 
LDS. kuopa laikė susirinki
mų. kad pasitarus apie mar
šruto surengimų p. Česnu
levičiui ir apie kitus reika 
lūs. Daug naudingų pata
rimų svarstomuose dalvkuo 
se mums suteikė gerb. kun. 
N. Pakalnis. Vakarui su
rengti išrinkta dvi ypati. 
moksleivis V. Damašas ir p. 
Žvirblis.

Į Nors jaunutė ši darbinin- 
5. Knyga tai geriausias kų kuopa, bet jau gerokai 

mokytojas, draugauk su j sutvirtėjo ir nemažai gera 
padarė. Labai smagu, kad

Gan daug girdėjau apie 
nortsidiečius, bet dažniau
siai mintijau, kad niekas 
kitas, kaip tik komplimen
tai bei pagiros. Juk dabar
tiniais laikais mažai yra ko
respondentų, kurie kritiš
kai žiūrėtų į aprašomus da
lykus, kur jie praneštų taip. 
kaip ištikrųjų yra. Kores
pondencijas skaitydamas be 
veik nieko daugiau jose ne
rasi, kaip tik veikėjų išgar
sinimus ir vakarų gyrimus, 
nors kartais pagyrimų va
karai visai nėra verti. Tie
sa, tokios žinios paskatina 
prie darbo, priduoda dau
giau energijos; bet, iš ant
ros pusės, atneša daug blė- 
’dies. Nesibijodami jokios 
kritikos jie nesistengia 
kaip galint tobuliau atlikti 
savo uždavinius ir todėl ne
nuostabu, kad lietuvių sce
nos dailė stovi žemai. At
siprašau truputį nukripau 
nuo temos, nes ne apie tai 
noriu rašyti. Norėčiau pa
sidalyti įspūdžiais atsilan- 
kvmo į 5-tos L. Vyčių kuo
pos knygynų. Vos tik į- 
fengns į jų kambarį, tuoj

ja kuotankiausiai.
6. Iš knygų plaukia iš

mintis.
7. Kas skaito, rašo — 

duonos neprašo.
8. Kų perskaitęs steng- 

kis kitiems apsakyti.
9. Netiek svarbu daug 

knygų perskaityti, kiek 
svarbu daug pasinaudoti 
kiekviena.

Daug gal ko įdomaus dar 
bučiau radęs, bet prasidėjo 
diskusijos, apie kurias vė
liaus parašysiu.

Buvęs.

BRIDGEPORTO VYČIŲ 
SUSIRINKIMAS.

Reikalauju gerą atsakantį vargo
nininką mokantį vesti chorą Ir mo
kyti vaikus.

KUN. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.

į Vyrišky Drapmy Bargents |

turime savo tarpe pasišven
tusių, susipratusių Veikėjų, 
kurie nesigailėdami savo 
brangių pajėgų nenuilstan
čiai darbuojasi musų orga
nizacijos naudai. Ypač 
daug veikia moksleivis V. 
Damašas. Nesuspėjo šis 
musų jaunuolis atsilsėti nuo 
sunkaus mokslo ir vėl stojo 
į eiles krikščionių darbinin
kų ir nuoširdžiausiai dar
buojasi jų būvio pagerini
mui. i A. B.

i GREIT ATSIDARYS 
MAUDYKLĖS. '

Šiandie, 20 birželio, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
įvyks 16-tos vyčių kuopos 
svarbus susirinkimas. Pa
geidaujama, kad nemažas 
būrys jaunuomenės atvyk
tų susirinkiman. Svarsty
sime apie Base-ball įvykdi- 
nimų ir kitus reikalus.

Kuopos valdyba.

4 TA LABDARIŲ KUOPA 
SURINKO $56.40.

Praeitoj nedėlioj, 17 bir
želio, 4-ta labdarių kuopa 
nuo 18-tos gatvės taipo gi 
rinko aukas prie bažnyčios 
durų sušelpti nelaiminguo
sius našlaičius. Visos rin
kikės buvo vytės. Iš viso 
surinkome $56.40.

Visiems prisidėjusiems 
prie šio darbo tariame nuo
širdžiausi ačių. Te Dievas 
atlygina geroms širdims.

Kuopos valdyba.

Nauji, neatimti, daryti ant 
užsakymo siutai Ir overkotal.

£ vertės nuo $30 Iki $50 .dabar M 
£< parsiduoda po $15 Ir 26 doL $la
# Nauji, daryti gatavlml nuo $ 
M $16 Iki $35 siutai Ir overkotal, & 
įg nuo $7.60 Iki II dolerių.
$ Pilnas pasirinkimas kailiu $
# pamuštų o verk otų. $
JS &
/j Visai mažai vartoti siutai Ir «
įįj overkotal vertės nuo $25 Iki jį
K $85, dabar $6 ir aogščiau. Kel- n 
A nės nuo $1.50 Iki $4.60. Vai- « 
įt kų siutai nuo $f.00 iki $7.50. & 
Į.* Valizos Ir Kuperal.

Atdara kasdieną. nedėllomls 
Ir vakarais.

1418 8.
8. GORQOM.
Halsted st., Chlcago.

Amerikos Lieteli, Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewritlng, plrk- 
lybos teisių. Suv. Valst. Istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, polltl- 
klnėe ekonomijos, plltetyatės, dallla- 
rašystėa. /

Mokinimo valandos: nuo $ ryto 
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 Iki 9:30 
3106 Ne. Halsted St.. Chlcago UI.

Phone Csaal 2116

DR. A. YUSKA
LIITUVIS GYDYTOJAS 

1749 Si. Hilitil CHICA60, ILL.
COKNER Uth STREET
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LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA”
S

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie = 
šviesos parodyti kelią

“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo- Į 
gaus pažangumų.

“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 
reikalais.

“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
s Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

Phone Varde 2721 '

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRU. MOTERŲ 

TR VAIKU LTGAS 
3315 S. Halsted st., 

CHICAGO, ILL.

° NAUJAS LAIKRAŠTIS
0 a
S Susiv. L. R. K. Amerikoj • 
o balandžio pabaigoje, š.m. • 
* pradėjo leisti savaitinį * 

laikraštį

“Garsas”
“GARSAS” eis kas ket- 

2 vergas didelių 8 puslapių, 7 
o kol., formate.

“GARSAS” bus vienu ge
riausių ir svarbiausių Ame
rikos lietuvių kat. laikraščių.

“GARSUI” sandarbinin- 
kauti pasižadėję gabiausieji 
Amerikos lietuvių rašytojai, 
publicistai, visuomenininkai.

‘ ‘ GARSO ’ ’ prenumerata 
metams $2.00, pusm.—$1.00.

Prenumeratai ir korespon
dencijoms siųsti antrašas:

“GARSAS”
456 Grant St., Brooklyn, N. Y.

Dr. POVIUS ŽILVITIS

“ŠVIESA”,
46 Congress Avė., 

iinniuiiiiĮUHHiiiiii
Waterbury, Conn.

m

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti 

“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikrai- 
tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre
suoja tik 1 doleris.

“ZVIRBUS,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

iiniiiiiiiiiiililiiiiiiii iiiiiiini

“VYTIS,, 1

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO i 

' LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
Kainuoja metams $1.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių organiza

cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.
Adresas:

“VYTIS”
| 1800 W. 46 St., ------- ::------ Chicago, UI. ■ I

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla- £ 
j tink ir remk tą idėjų išrelškėją — organą “VYTĮ”.. Jo uždą- g 
■ vinių yra išbudinti Amerikos lietuviu jaunimą, uzinteresuoti £ 

S didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- 
5 vos reikalą.
iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiili

Nesmagu šįmet maudy
mosi mėgėjams, kad taip il
gai neatsidaro maudyklės. 
Berods pernai tame laike 
buvo pats geriausia maudy
nių laikas. Bet jų palinks
minimui reikia pasakyti, 
kad artymiausioje ateityje 
jau žada atsidaryti maudyk 
lės.

Kaikurie jau ir vakar 
maudėsi, nors dar vanduo 
šaltokas.

PATRIOTAS SENELIS
NEĮSTENGĖ PERGY

VENTI KARĖS.
70 metų amžiaus senelis 

Fritz Lehman, vokietvs, 
taip susikrimto iš priežas
ties, kad Suvienytos Valsti
jos apskelbė karę jo tėvy
nei, jog nabagas negalėjo to 
perkentėti ir nutarė nusižu
dyti. Išgėręs šaukštų — ki
tų nuodų jis mirė Hnmmon- 
do viešbutyje.

AKYS EGZIMINUPJAMAS

Lietuvis Gydytojas ir 
Chirurgas,

3203 S. Halsted St., Chlcago 
Tel. Drover 7179

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Lcavltt St.
Valandos 4—6 ir 7—9

Tel. Canal 3877.

SVARBUS APRASIMAS!
Rasputino Veikimas Caro Palociuose, Apgavingos

Maldos, Nuodinimas Caruko.
Jo galybė Rusijos politikoj, priartinimas revoliucijos, prasidės tilpti “Ameri
kos Lietutyje“. Užsirašyk “Amerikos Lietuvį“ dabar ir perskaityk šitą 
aprašymą, nepraleisk progos, nes už šį aprašymą brangiai užmokėta autoriui. 
Siųsk šiądien pinigus ir gauk “Amerikos Lietuvį“, jis talpina tik svarbiausius 
raštus. Kaina metams $2.00, pusei mettj $1.00. Adresuok taip:

“AMERIKOS LIETUVIS”,
15 Millbury Street Worcester, Mass.

Išėjo iš Spaudos
“APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS”

Dvi stambi knygi, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos ............................................... $3.00
Popieros virbeliais ...........................................  $2.50

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
Audeklu apdarytas ........................  $1.00

Jo Popieros virbeliais .......................................................................... $0.75

Galima jąs gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 46th St., Chlcago, Dl.
g Ir pas Kun. A. Staniukyną, 2634 West. 67th St., Chicago, BĮ.
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SKAITYKIT! IR PLATIHKITK

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraitj

“DARBININKĄ”
*

CINĄ UTAANINKAI1. KCTVKROAlt IR tUBATOMJt

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaine:
Tris Kartus savaitėje metAms 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkfije 
Užrubežyje 
Vienas numeris 

Reikalaaklte Uotu arba

“DARBININKAS”

242 W. Broadway,

9>
99

99

$3 00 
$1 60 
$4 00 
$4.26 

3c.

So. Boston, Mass.

MOKYKIS KIRPIMO IR 
DE8IGNING VYRIŠKU IR 
MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ.

Musų sistema ir ypatibkas mo
kinimas padarys jus žinovu į trum 
pą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge
riausius kirpimo-designing ir siu
vimo skyrius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
te laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speciallbkai pigią kalną.

Patrenos daromos pagal Jūsų 
mleėą — bite stallės arba didžio, 
iš bile madų knygos.

SY5TETI

Kas turite silpnas akis Ir trum
pą žiūrėjimą arba gaĮjo skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbą 
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatvė

LMTUVM DBmSTAa . 
Valandoa: nuo • ryto iki • vak. i 

NodAliomia pagal autarlmą.
4712 lo. AaUaat. Ava. 

art 47-toa gatrAa

Tai Dravet T04I

Dr. C. Z. VezeKs
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| JOSEPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 324 National Life Bldg. ■
29 So. LaSalle St.. * S 

8 Vakarais 1566 Milwaukee Ava. S
Central 6390 

Basidence Humbold 97 
CHICAGO, IL.
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TeMonu McKInler 6764
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDO VYSOKIAS LIGAS 
3467 $«. Wntn ll»4. kaaęu R. U pltit 

Llcoala Priėmimo Valandos i 
rytn meta nuo 8 iki 10 valando* po plotą 

ano 2 iki 4 ir vakare 7 Iki 830. 
ŠVMikm'i dienomis Iš ryto 6-10 

Ir nuo 8 Iki 3 po plotų.

J. F. Krasniekas, 
118 N. I4» Šalie gatvė 

prieš City Hali
Kambarys 416-117

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28e ir 
po 30c ....................................

SVIESTAS
mito. no

nli, 
kur 
lit rauti

RYŽIAI
(Mrl.ndnš 
12e totli. 
paraMuoda 
ui 8k

COCOA
Gori.uMa Buko.,
tulyulnotu 
hrat kokia,
1-2 ...

wmt gn>a*B 
137* Mlltrauka. su. 
20M MII traukau aus 
1064 MIIwuuomuu. 
1610 W Madl«on «t, 
#l»0w Madliaatkt.

1444 W3Chiea«oau. 
18M Bis. Itlund *u. 
3612 W. North »u. 
1217 S. Hal.tod M, 
1832 S. Haiatad M. 
1813 W. Uth M.

BIOS 3

SOUTH 8IDK 
3082 Waotworth uu 
3427 s. Haiatad (t. 
4729 8. Alhllnd uu.

* ORTH 8ISV 
40(1 W. MulutOn .t. 
720 tr. North uu'
2640 Lineote uu. I 
8244 Lincoln uu. 
I4U N. Ctark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aut Durt,, Lnnti, Remi, tr Stoginio Pnoinm.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HAL8TE0 ST., CHICAGO


